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De meningen over een vrijloopstal zijn erg verdeeld. Het koecomfort neemt duidelijk toe maar het ligbed is onder
Nederlandse omstandigheden niet altijd goed droog te houden. Meindert Wiersma uit Midwolde (Gr) vindt dat hij de juiste
oplossing heeft gevonden. Zijn koeien liggen op een pakket houtsnippers met daaronder een betonvloer en
beluchtingskanalen.

Twee winters
en twee
zomers heeft
Wiersma
ervaring met
zijn
vrijloopstal.
Als hij er over
spreekt,
gebeurt dat in
superlatieven.
“Het werkt
echt perfect,
het ligbed
blijft droog, de
koeien voelen
zich prettig en
ze geven ook
nog meer
melk.” De stal
voldoet
helemaal aan
zijn
verwachting.
Bij het
ontwerp is hij
niet over één

nacht ijs gegaan: alle beslissingen stonden in het teken van het behoud van een goed ligbed. Wiersma wilde het ligbed pertinent
beluchten. “Je moet de compostering op gang houden. Met de koude en natte Nederlandse winters lukt dat niet goed genoeg.
Geen compostering betekent geen hoge temperatuur en geen verdamping en dus een nat ligbed.”

Betonelementen
Onder het ligbed van houtsnippers – het pakket is een halve meter dik - heeft de melkveehouder een vloer liggen met prefab
betonelementen van 140 mm dik. Tussen de elementen liggen pvc-buizen met een diameter van 200 mm. De buizen liggen met de
bovenzijde 2 cm lager dan de betonnen elementen, zodat de kans op beschadiging minimaal is. Van voor tot achter in de stal zijn
de buizen voorzien van gaatjes: vooraan in de stal zitten om de 300 mm gaatjes van 6 mm, achterin de stal zitten om de 250 mm
gaatjes van 8 mm. Met deze verdeling is de uitstroom van lucht overal gelijk. Om de 2,20 m heeft de melkveehouder een buis
liggen.
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Systeem werkt
Zowel in de winter van 2009 als in de winter van 2010
heeft Wiersma naar eigen zeggen geen natte plekken
gehad in het ligbed. Volgens hem is dat het bewijs dat
dit systeem werkt. “Misschien dat andere systemen ook
werken maar makkelijk zal dat niet zijn. Je moet in
Nederland actief beluchten. En om beschadiging van
het luchtkanaal te voorkomen moet je gebruik maken
van een betonvloer.” Een bijkomend voordeel van deze
werkwijze is dat de ammoniakuitstoot zeer laag is.
Onlangs is er in de stal nog gemeten. “De onderzoekers
kwamen tot waarden in ppb’s. De uitstoot is dus bijna
niet aantoonbaar. Ook het stikstofgas ligt laag.”

Investering gelijk
Het totale ligbed (inclusief de houtsnippers) kostte de melkveehouder 40.000 euro. Deze investering komt ongeveer overeen met
een standaard mestkelder. De stal is dus niet goedkoper. Dit komt onder andere omdat het oppervlak per dier groter is dan in een
ligboxenstal. De koeien hebben 10 tot 12 vierkante meter loopoppervlak per dier tot hun beschikking. Wiersma kan tachtig tot
honderd melkkoeien houden. Pas als de het melkquotum in 2015 verdwijnt, zal de Groninger zijn stal volledig benutten. Nu is de
ruimte slechts voor de helft benut.

Lees ook: Maar liefst 35 m2 ruimte voor vrijloopkoe

http://www.cementenbeton.nl/component/content/414/2214-maar-liefst-35-ms-ruimte-voor-vrijloopkoe

